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  هذا البحث

  مقدم إىل كلية اآلداب
  جاكرتاكوججامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

  ملياإلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب الع
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  وميبو باسكورو
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  كلية اآلداب جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

  جوكجاكرتا
٢٠٠٨  
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 الشعار واإلهداء
 
 

  الشعار  . أ
 

 من أراد الدنيا فعليه با لعلم
األ خرة فعليه با لعلم ومن أراد  

 و من أرادمها فعليه با لعلم
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 بسم اللة الرحمان الرحيمبسم اللة الرحمان الرحيمبسم اللة الرحمان الرحيمبسم اللة الرحمان الرحيم
ABSTRAKSI  

 
�� �� ���ه� ا������ �� ��ء ������ ا! �ب ا�

Al-Qur'an, sebuah kitab suci yang di dalamnya terhimpun berbagai aspek yang 
hendak disampaikan seperti aspek syari'ah yang selalu terikat oleh legalitas fiqih, 
aspek aqidah yang selalu berkutat menjadi obyek nalar kritis, dan berbagai macam 
aspek yang lain. Menariknya, dalam penyampaiannya [content] al-Qur'an tidak 
hanya menggunakan satu macam gaya bahasa atau uslub, melainkan lebih dari itu, 
maka pantaslah jika al-Qur'an disanjung sebagai kitab suci yang bernilai sastra 
paling tinggi. Salah satu penggunaan gaya bahasa tersebut ialah hiperbola yang 
dalam bahasa Arab berarti mubalaghoh. Hiperbola atau mubalaghoh adalah gaya 
bahasa yang melebih-lebihkan isinya baik dari segi sifat, jumlah, maupun 
ukurannya dengan maksud untuk memperhebat suasana yang hendak 
dimaksud.(Tarigan). Penggunaan mubalaghoh juga terdapat pada Al-Qur'an 
seperti pada potongan ayat dari surat al-Baqarah berikut ini: 

Š%s3 tƒ ä− ÷�y9ø9$# ß# sÜ øƒs† öΝèδ t�≈ |Á ö/ r& ( !$ yϑ ‾=ä. u!$ |Ê r& Νßγs9 (# öθt±̈Β ÏµŠÏù !# sŒ Î)uρ zΝn= øßr& öΝÍκ ö� n=tæ (#θ ãΒ$ s% 4 öθs9uρ u !$ x© 

ª! $# |= yδ s%s! öΝ ÎγÏè ôϑ |¡Î/ öΝÏδ Ì�≈|Á ö/ r&uρ 4 āχ Î) ©!$# 4’ n? tã Èe≅ ä. &ó x« Ö�ƒ Ï‰s% ∩⊄⊃∪   

 

 "Hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. setiap kali kilat itu menyinari mereka, 
mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau 
Allah menghendaki, niscaya dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. 
Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu."  
Dalam potongan ayat di atas Allah menentangkan keadaan orang-orang kafir yang 
mana ketika diberi petunjuk dengan adanya al-Qur'an mereka malah 
mengingkarinya atau meragukannya dengan menutup penglihatan (tak mau tahu), 
pendengaran, dan bahkan hati. Unsur mubalaghoh yang disampaikan pada ayat di 
atas adalah penggunaan sifatnya yang dilebih-lebihkan yaitu kata kilat yang 
menyambar penglihatan, padahal ketika kilat itu menyambar pastilah mengenai 
tubuh, tapi di sini yang hendak di asosiasikan adalah kata penglihatan. Selain ini, 
mubalaghoh yang terdapat pada potongan ayat tadi ialah ukurannya seperti pada 
kata setiap kali. Kata setiap kali menunjukkan makna bilangan dan kuantitatif  
yang mana jumlahnya berulang-ulang.  
Karakter atau unsure  pembentuk mubalaghoh ini adalah  penyusunan  atau 
pemilihan kata /diksi yang sesuai agar didapat makna yang dikehendaki, karena 
uslub al-Qur'an adalah cara atau metode  al-Qur'an yang menjadi cirinya dalam 
menyusun dan memilih kata. 
Salah satu efek yang ditimbulkan dari mubalaghoh di atas adalah ironi, karena 
menempatkan suatu lafadz yang tidak pada tempatnya  Berangkat dari inilah, 
ingin meneliti unsur-unsur  pembentuk  gaya bahasa hiperbola atau mubalaghoh 
yang digunakan al-Qur'an khususnya yang terdapat pada juz 'Amma  dalam 
menggambarkan  kejadian kiamat  serta efek-efek yang ditimbulkan oleh 
mubalaghoh itu sendiri. 
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  كلمة شكر وتقدير
 

احلمد هللا الذى أرسل رسوله باهلدى و دين احلق ليظهره على الدين            
  . كله و كفي باهللا شهيدا

 الذي أرشـدنا إىل ديـن        على نبينا ورسولنا حممد    والصالة والسالم 
 . احلكم و العلوماإلسالم بتعاليمه وفيها

  :  باالذكر منهم االبحث وأخص هذأقول كلمة الشكر ىف كتابة
ب ا ايستري عميـد كليـة اآلد      اضل الدكتور شهاب الدين قليوىب    الف .١

  . اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتاجبامعة سونان كاليجاكا
 اللغة العربيـة و     قسمور ألوان خريي ايستيسر رئيس      الفاضل الدكت  .٢

 .أداا بكلية اآلداب
 . أكادمىمشريفكري الفاضل إبن بردة ايست .٣
 .ل ايستري بوصفه مشرفا ىف كتابة هذالبحثالفاضل حبيب كام .٤

  
  
  
  
  
  

          ٢٠٠٨ ينايري ٨١جوكجاكرتا،                                           

    فقريإىل عفو ريب ال                                                  
   

 

     وميبو باسكورو         
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  حمتويات البحث

  الصفحة

      أ  ...................................................صفحة املوضوع 

    ب ....................................................صفحة املوافقة 

  ج  ....................................................رسالة املشرف 

  د  ...................................................الشعار واإلهداء 

  ه  .....................................................جتريد البحث 

  و  ................................................تقدير كلمة شكر و

    ح  ...................................................حمتويات البحث 

  ةــمقدم: الباب األول 

  ١  ................................................خلفية املسألة . أ

  ٢  ......................................  وتصغريهحتديد املسألة. ب

  ٣  .....................................أغراض البحث وفوائده . ج

  ٤  .............................................التحقيق املكتيب . د

  ٤  ............................................... البحث منهج. ه

  ٦  ..............................................اإلطار النظري . و

  ٨  ................................................نظام البحث . ز

  تعريف املبالغة: الباب الثاين 

    ٩  ................................ سلوباألتعريف :   الفصل األول
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    ١٦..............تعريف املبالغة ىف دراسة اللغة و إشكاهلا :الفصل الثاين

  ١٩.............................املبالغة ىف علم البالغة :الفصل الثالث

  املبالغة ىف القرآن الكرمي: لثالث الباب ا

  ٢١.............رأي العلماءىف أسلوب املبالغة ىف القرآن: الفصل األول

  ٢٣............. اإلشكال من أسلوب املبالغة ىف القرآن:   الفصل الثاين

   مشاهد القيامة :الباب الرابع 

  ٢٩........................اهد القيامة ىف جزء عممش:   الفصل األول

   ٣٧............................ عمصيغ املبالغة ىف جزء :الفصل الثاين

       ٤٦.....................................أثر االستعمال: الفصل الثالث

  االختتام: الباب اخلامس 

  ٤٩.............................................أغراض املتكلم .  أ
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 ١

        الباب األولالباب األولالباب األولالباب األول
        مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 

  خلفية املسألة   . أ

و . لقرآن هو الكتاب املقدس الذى نزل على حممد صلّ اهللا عليه وسـلّم            ا
ال ريب  . مبعجزة يذكَر آدبا عاليا حىت     الكرمي القرآن   فصار. إلمتام الكتب املقدسة قبله   

ي إجنليـز  املذكى من    قال. للعرب معجزة أوىل خصائص القرآن من جهة لغته       فيه أنّ 
ن القرآن الكـرمي ذو  أ The meaning of Glorious Qur'anىف "  مارمدوك جبتال"ه إمسٍٍٍٍ

  ١.يستطع أن حيرك الناس لبكاء و إبتسامو  ىف كلّ أحلانه السيمفوىن الذى ما يعادل
منها .  هناك سادس عوامل من معجزة القرآن     )  ه ٣٨٦. ت(وقال الرماىن   

فمنـها  . واصل بأسلوب مجيل  رآن اىل القلوب ألنه ي    البالغة تعىن مواصلة املعىن من الق     
( و التـشبيه    )  قصري الكلمـة  كـثري املعـىن        ، brachology \براكولوجى  (اإلجياز  

comparison (     و اإلستعارة)metaphor (اللغـة  مجيل  من كما كلها أفضل و هلم جرا
 –فة اىل البالغة    با إضا .  حىت هذا القرن   ن يعرق ىف وسط العرب    ىت أ العربية ىف العام ال   

املشاهد املختلفة  ماضـيا كـان  ام         هو خربه ىف    القرآن    موقع إعجاز  –قال الرماىن   
   ٢.مستقبال الذى  اليعرف به عاما
 ،مشاهد القيامـة  هو خرب عن الغائبات الىت مل يتحدث        أحد من املشاهد    

 يطلـب   فلـذلك . حىت مؤمن مل يكمل عن اإلميان من الناس إذا مل يؤمن بيوم القيامة            
 ال عجب فإذا حممد صل    . كله مسؤوال بعمل صاحل ألن يوم القيامة يوم احلساب الذى         

الـذى  " يؤمن باهللا واليوم اآلخـر    " اجلملة  أقواله باستعمال   من   اهللا عليه وسلّم كثري   
  . يطلب بعمل صاحل

من كان يؤمن   : (( قل. م.عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا ص         
ومن كـان يـؤمن بـاهللا واليـوم     ، فليقل خريا أو ليصمت ،   اآلخر  باهللا و اليوم          

                                                 
1 Quraish Shihab, Mu'jizat al-Qur'an, Mizan, Bandung 1999 119 صفحة 

 ىف كتابة اآلدبيات  عن زم زم افندى   ٣٢٨ -٣٢٧. ص، عبد القاهر اجلرجاىن ، امحد امحد بداوى 2
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 ٢

رواه )) فليكـرم ضـيفه     ، ومن كان يؤمن باهللا و اليوم اآلخر      ، فليكرم جاره   ،اآلخر
  ٣.البخارى ومسلم

يعيش اإلنسان حياته الدنيا مث ميـوت ليحيـا حياتـه األخـرى مث يبعـث يـوم                  
 هذ احلال لكلّ خملوق ما عدا       ٤.ه مجيعا فكأن يوم القيامة هو ما نسعى إلي      .......القيامة
 وكل تطور يقع من حياة إىل موت إىل بعث و نشور إمنا ليصل اإلنـسان إىل                 الناس،

يتضح قدره مـن ختصيـصه      .  اهتم القرآن الكرمي بيوم القيامة اهتماما      ٥.اليوم املعهود 
   ٦.لسورة كاملة با مسه هى سورة القيامة و إطالق بعض أمسائه وصفاته

" و املبالغة أألساليب العجيبة و منها لنا باستعمال ا القرآن وصولوأما 
صفتها و عددها و قياسها بغرض  املضمون كاملبالغة اسلوب التفضيل ىف". هيفربوال 
مال املبالغة ىف القرآن الكرمي كما  إستعوجد).  تاريغان(ال الذى يتجه به لتعظيم احل

  : ١٨ -١٧ سورة النباء ىف
¨βÎ) tΠ öθ tƒ È≅óÁ x�ø9 $# tβ% x. $\F≈ s)‹ ÏΒ ∩⊇∠∪   

tΠ öθ tƒ ã‡x�Ζãƒ †Îû Í‘θ ÷Á9 $# tβθ è?ù' tF sù % [`#uθ øùr& ∩⊇∇∪   

 ألن جمئ هذا هو طريق املبالغةو هو احلال، .ىف إعرابه" أفواجا " رأي من كلمة هنا 
   .الناس أفواجٍِ كأن السماَء أبواب

  
  حتديد املسألة  . ب

مة موضوعا ثانيا جبانب إىل سيبحث هذا البحث عن املشاهد ىف يوم القيا
وأما يوم القيامة . ذلك املوضوع األول أنه القرآن  مادة لوصف عن مشاهد القيامة

  :موضوعا ثانيا جيب عليه التحديد للبحث فا حبثه 
                                                 

. ص، ،  لبنا–بريةت ، ية مؤسسة الكتب الثقاف، جامع العلوم و احلكم ىف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم ، أمحد ابن رجب احلنبلى البغدادى  3
١٣٢ 

 ٧. ص، دار الشعب القاهرة ، يوم القيامة، نوفل عبد الرزاق  4
  ٧. ص، نفسة  5
 ١٣. ص  ، نفسة 6
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 ٣

  يبحث عن ضة ىف  يوم القيامة ام ذكره يوم البعث .١
 يبحث عن مشاهد  القيامة نفسه  .٢

 ا ام ذكره يوم اجلزاء يبحث عن جزاء العمل عندما ىف الدني .٣

 يبحث عن يوم القيامة العصر اإلنتقاىل اىل احلضارة اجلديدة  .٤

  
   املسألة رمز.      ج

  : انطالقا من التفصيالت السابقة فاملسائل البارزة ىف هذا البحث و هى 
  سلوب املبالغة ىف مشاهد القيامة ؟كيف طرق التركيب من أ .١
  ؟لقيامة ىف مشاهد ااملبالغةار استعمال ثما آ .٢

  
  أغراض البحث وفوائده.      د

غرض العام من . غرض العام و غرض اخلاص: غرضان له هذا البحث و 
 مع ة ىف جزء عم جبهة ىف املادة التفسريية عن يوم القيامالبحث إلقدام وجه جديدهذا 
  .اثرها
  و فهمها القيامة ىف جزء عمة من مشاهدسادر غرض اخلاص ىف هذا البحث لو

  :مام بإهت
   لبيان مشاهد القيامة ةسلوب املبالغة املستعملمعرفة أ. ١
  عناصري ىف تركيب املبالعة من جهة النحو والصرف و اسلوبهرفة مع. ٢
 ور العميق على فهم الشعمسبوب املبالغة حىت حيصل على اإلستعمال   أثرمعرفة. ٣

  . يوم القيامة
  : منهافوأما فوائد هذا البحث 

ن هذا البحث مسامهة أكادميية على سبيل اخلصوص طالب رجاء من أن يكو .١
 كلية اآلداب
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 ٤

٢.  زيادة فهم القرآن على األخص ما حتتوي عليه مشاهد القيامة جبزء عم 

  

  التحقيق املكتىب .      ه

لعلمية املوجودة ىف كلية اآلداب، مدى بعد التفتيش والنظرة اىل البحوث ا
  : ومنها ،ة الىت استعملت بتحليل أسلوىب يوجد هناك البحوث العلمينظر الباحث، 

  مشدد قصة موسى ىف القرآن خلرية الكماليا .١
 اسلوب التفسري البياىن الصاتى لوريدة احلمرة  .٢

 مسط الضرار لعلى بن حممد بن حسني احلبشى لعمران هادى متيم .٣

 ى، خرسلوىب بسورة أهناك البحوث العلمية الىت استعملت بتحليل أ، جبانب اىل ذلك 
  :نها و م

  البحث لريزا أنصارى الذى يبحث عن سورة االنشراح .١
 البحث إلقبال دوامى الذى يبحث عن سورة الضحى  .٢

ن بعمل شدة على التكرار الفخرية الذى يبحث عن سورة الرمحالبحث لعقبة  .٣
 ىف تلك السورة 

 البحث لعبد القدوس فطرياشاه الذى يبحث عن سورة التكوير  .٤

يعتقد الباحث بأن الكالم عن مشاهد القيامة ، ة الىت قام ا بناء على التفتيش والنظر
  . والباحث سيبحثه، ىف جزء عم يكال املبالغة مل يبحث له 

  
  
  منهج البحث . و

املنهج  ألن ،  جدااستعمال املنهج يف حبث علمى مهممن اجلدير بالعلم أنّ 
 الذى يكون قصد العلم املوضوع  و معاجلة لفهمة العمليةلطريقكسب علمى معلّق با
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 ٥

جيب الباحث على . و التقنية لعمل البحثة أ املنهج اسطالحا مبعىن الطريق٧.يبحث به
بحث لتجنب ال ىف حبثه و استخدام املنهج ىف املوضوعإختار املنهج املوافق  خبصائص 

  ٩. و الدقيق و ميكني التحقيق هلدف البحث٨دىفاهلالظن و جيعل العمل عن 
يستعمل بالبحث النوعى الذى قدمه اىل فج ىف هذا البحث وأما املنه

.  وسأقدم نتيجة البحث وصفا حتليال١٠ الفهمى على العالقة ىف كل النظرة صلباقالعمي
  :حتليل املكتبة مبهمة كما يليفهو  هذا البحث وأما النوع

  مصدر البيانات .١
. و البيانات الثانيةوىل  األالبيانات:  إىل قسمني مصدر البيانات ىف حتليل املكتبةانقسم

فالبيانات . قرآن و كتب التفسري يعتدى جبزء عم الالبحث  وىل ىف هذاالبيانات األ
  .  بعلم النحو و الصرف و األسلوبكتب تتعلّقالثانية 

 طريقة مجع البيانات  .٢

مصدر  باملصادر الىت تستعمل كتحليل الكتىبالالبيانات ومجعها بالباحث يفتش 
  .ع الباحث الكتب له ىف مجع البياناتينف. مكتوب

  طريقة حتليل البيانات  .٣
  : وأما طريقته فيما يلى ،حيصل الباحث على البيانات مث حيلّ حتليال

- CFF (content, form, function) /  وظيفة ، مضمون ، تركيب  
وأما .  القيامة مبضمونه مث وصف التركيب من املضمونأخذ هذه الطريقة مشاهدت

  .تركيب املبالغةالتركيب لبيان  وظيفة
- Categorizing Grid   )قاطع الشبكة (  

                                                 
7 Anton Baker, 1984, Metode-metode Filsafat, Jakarta: Ghalia Indonesia  
8 Siti  Chamamah S, Metodoogi Penelitian Sastra : penelitian sastra, tinjauan tentag teori dan 
metode sebuah pengantar, Yogyakarta: Hanandita, ,2002  12 صفحة  
9 P.W.J. Nababan, Sosiolinguistik:  Suatu Pengantar, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama, 
1993), hal.4 
 
10Atar semi via Endraswara………hal.5 
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يستعمل هذه الطريقة الن يستنتج البيانات بإختاذ التصنيف على البحث مث ألن يتخذ 
  .االستنتاج ام الن يظهر اثر االستعمال من املبالغة 

- Word Journal  )مذكرة الكلمة(  
  .  من املبالغة حبجة علمية يعادلماوصف هذه الطريقة التركيب الذى 

- Concept Map) خارطة النظرة(  
ن خيارط النظرة ىف أ عليهايقال هذه الطريقة بأم كلّ الطريقة ألن هذه الطريقة جيب 

  .عمل البحث
  

  اإلطار النظرى.     ز
يبحث هذا البحث عن مشاهد القيامة ىف القرآن ىف اخلصوص جبزء عم  

سلوب فيه الكلمة التفضيلية من هو أ) املبالغة(هيفربوال . الغة املبسلوب بنظرة من أ
.  لتأكيد الكالم و احلال و لتعظيم و ترقية الشعروأثرها–عددها و قياسها و صفتها 

 هيفربوال من لغة يوناين أخذه ١١.يستعمل هذا األسلوب بالكلمات و العبارة و اجلملة
هيفربوال طريقة . إشتقاقا) رمى( ballien) + فضل (hyperوهى من ، مبعىن تكاثر

 Dale) فيه مضمون التصحيح الذى يطول به  والتكاثر ألن حيصل على أثر االستعمال

[et al], 1971;233) .ا مقصودل مما هيفربوال تعبري مفضعدده وقياسه و  من جهة فأم
 و جتد. تستعمل املبالغة لشدة الشئ الذى مل يشدد ١٢.(Moeliono, 1984:3)صفته 

فهذه املبالغة لتأكيد الكالم الذى . املبالغة ألن معارضة من املخاطب ىف كلّ هيئته
  . معارضة فيه

يقال املبالغة بأن يدعي املتكلم لوصف بلوغه ىف الشدة أو الضعف حدا مستبعدا أو 
  : و تنحصر ىف ثالثة أنواع ١٣مستحيال

                                                 
11Tarigan, Henry Guntur, , Pengajaran Gaya Bahasa, Penerbit Angkasa Bandung, �	
� 55. 
12 Ibid, �	
� 56. 

13 �  ٢٣٠. ص، '&اه$ ا��#"� !�  ���� وا����ن و ا�����، ا���� أ��، ا����
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ظلمات بعضها فوق : حنو،  إن كان ذلك االدعاء ممكنا عقال و عادة –تبليغ  .١
  . بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها 

ونكرم جارنا مادام : كقوله ، ء ممكنا عقال العادة ا إن كان االدع–وإغراق  .٢
 فينا ونتبعه الكرامة حيث ماال

تكاد قسيه من : كقوله ،  إن كان االدعاء مستحيال عقال و عادة –و غلّو  .٣
  ١٤.غري رام متكّن ىف قلوم النبال

  : فأما مبالغة يركّب ا فيما يلى. م املبالغة بنفسها ولكن عناصري موجودة مركّبةمل تقو
  :من جهة النحو  .١
ر بعد فعل من لفظه أو من  يذكمفعول مطلق، و هو مصدر أو ما ينوب عنه، -

  ١٦. تأكيدا للكالم، يساوى تأكيد املعىن ىف وظيفته١٥. تأكيدا ملعناهمرادفه، 
وىف  ١٧ .mengokohkan / menguatkanعىن  وهو مصدر من وكّد مبتوكيد، -

 . يساوى التوكيد باملبالغة ىف وظيفته الختاذ التأكيداخلصوص،

  ١٨. إسم مستعمل لبيان التفاضل ىف الصفةيل، إسم التفض -

 

  :من جهة الصرف  .٢
فاظ الىت تدلّ على إسم الفاعل بزيادة املعىن فكانت األل وهى صيغة مبالغة، -

 ١٩.ة للتفاضل او التكاثرحتول ىف موقعه صيغة مبالغ

- يفعل، افتعل-يفعل، أفعل-الثى مزيد على وزن فعل فمنها ث،أوزان املزيد -
يفعالّ، و ىف -يفعول، افعالّ-يفعوعل، افعول-يفعلّ، افعوعل-يفتعل، افعلّ

 يفعنلل- يفعللّ، افعنلل-افعللّ: وزن رباعى مزيد منها

                                                 
14 ���
�  ٢٣٠. ص ، 
1�0 /���، ��.&ب  15 ،���
�، ٥١٨   

16 Tarigan, Henry Guntur, Ibid, �	
� 55 
17 Munawwir, Ahmad Warson, Ibid, �	
� 1578 

  ١٠٦. ص، دار ا���رف ،���78 ا�6	& ، �&5� ، 3�4  18
1�0 /���، ��.&ب 19 ،���
� ٣٣٥. ص، 
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  :من جهة االسلوب .٣
 تعريف التكرار إعادة الكلمة او اجلملة الىت  ٢٠ .(repeat)وهو إعادة ، تكرار -

  . تتعلق بالكلمة قبله
          .   عناصري سابقة من تركيب املبالغة ولكنها  زيادة موجودة مادمت تبحث هلا

   
  نظام البحث . ح

إليتاء السورة من البحث مشيال و منظما حىت حيصل على االستنتاج الكامل واملنظم 
  :فيه كاآليتفنظام البحث املستخدم 

حيتوى على خلفية املسألة و حتديد املسألة و تصغري املسألة و . مقدمة: الباب االول 
اأغرض البحث و فوائده و التحقيق املكتىب و اإلطار النظرى و منهج البحث و نظم 

  .البحث
يبحث ىف تعريف املبالغة ىف دراسة اللغة و إشكاهلا و تعريفها ىف علم : الباب الثاىن 

  . غةالبال
يبحث املبالغة ىف القرآن مع إشكاهلا الذى اشتمل بأراء اللغويني ىف : الباب الثالث

  . املبالغة وما  مركّبها
يبحث مشاهد القيامة ىف جزء عم وصيغ املبالغة فيها و أثر االستعمال : الباب الرابع

  .ا
   . يبحث أغراض املتكلم ىف استعمال املبالغة و اخلتيمة: الباب اخلامس

  
  
  
   

                                                 
20 A. farah, R.N. Karim, M Sa'id, S.K. Eduard, The Dictionary English-Arabic, Dar al-Kotob al-
Ilmiyyah, Beirut-Libanon, �	
�  622 
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        الباب الخامسالباب الخامسالباب الخامسالباب الخامس
  أغراض المتكلمأغراض المتكلمأغراض المتكلمأغراض المتكلم

ال . رض فيه دئما و أية القرآن فيها غرض أيضاً        يدلّ كلّ االتصال على الغ    
رباط من أسباب الرتول و حكم الفقه فمعاجلة التفسري جيوز أن يستعمل بعلم اللغـة               

و أحد الفروع من علم اللغة الىت يدرس دالئل الغرض من اتصال برامجاتيك و              . فقط
ل و وظيفـة    هو يدرس عن كيفية من وظيفة اللغة ىف اتصال و وظيفة الكالم ىف اتصا             

  .التعبري ىف اتصال و وظيفة اجلملة و الكلمة و احلرف ىف اتصال
و تضمن بالغرض ىف كلّ احلرف و الكلمة و اجلملة الىت نتحـدث لـئال               

وأغراض الكالم تتعلق قريبة بصيغة كالم املتكلم، ألن الكـالم وقـع            . تكذيب علينا 
 وىف دراسة برامجاتيكية ميكن إلقاء      .لوجود األغراض املعينة اليت يريد املتكلم أن يلقيها       

غرض كالم واحد بكلمات متنوعة وكذلك عكسه، ومن هذا ظهرت أن الربامجاتيكية  
 و حتدث اهللا     ١١٨.دراسة لغوية بصفة عملية، وقواعد اللغة دراسة لغوية بصفة تركيبية         

بلغَ من  و أحد من الرساالت الىت قد       . ىف كالمه أو القرآن فعنده تضمن مثّ نقبل رسالةً        
  . و هذه املشاهد أكثر التبليغ ىف جزء عم. اهللا يعىن مشاهد القيامة

سيجرب الكاتب أن يعزق الرسالة الىت قد بلغ فيه عن          ، و ىف هذا البحث   
و أما أغراض املتكلم ىف وصـف       . أغراض املتكلم ىف وصف القيامة بأسلوب املبالغة      

  :الكاتب فيما يليالقيامة بأسلوب املبالغة كما دراية البحث من 
يعطى الشعور عن يوم القيامة يوم الكبري الذى قدرة الناس ال يـستطع أن يـسلّم        . ١

  .أصحابه و نفسه
  .مشاهد القيامة مل يكون ىف زمان ماض. ٢
  .يبتدل وجه جديد حلياة الناس جزاًء مناسباً. ٣
  .لبيان بتشديد للمعىن عن مشاهد القيامة و ترقية الشعور. ٤

                                                 
118 R. Kunjana Rahardi, Kesatuan Imperatif Bahasa Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 

 ٥١الصفحة  (2005
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 ثبت املراجع

 املراجع العربية  .أ 

  امع العلوم و احلكم ىف شرح مخسنيج البغدادى ،أمحد ابن رجب احلنبلى ، 

  )٢٠٠٢،  مؤسسة الكتب الثقافية:–بريوت (  حديثا من جوامع الكلم ،

 

  )دار الشعب: القاهرة ( ،يوم القيامة عبد الرزاق ،، نوفل

 

  )دار احلكمة : مشق د( ،ملخص قواعد اللغة العربية  نعمة، فؤاد ،

 

  مكتبة(  ىف  النحوى و الصرىف و اإلعراب ،موسوعة يعقوب، عميل بديع ،

  )األنوار

  

   لبنان–بريوت  (،جواهر البالغة ىف معاىن والبيان و البديع اهلامشى، السيد أمحد،

  )٢٠٠١دار الفكر، 

  

  )دار املعارف(،جتديد النحو  ، شوقى ضيف ،

  

  تار للنشرمؤسسة خم: القاهرة ( بادئه و اجراءته،معلم األسلوب  ، صالح ،فضل

  )و التوزيع

  

 ،املعــــجم املفصل ىف النحو العـــــريب عزيزة فوال، ،بابيت
   )١٩٩٢،دار الكتب العلميـــة: بريوت (
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دار الكيتـب   : لبنـان   -بريوت(   جامع الدروس العربية،   ،مصطفى الغالييين 
  )٢٠٠٤ العربية،

  

  مطبعة( اجلزء الثاىن، مناهل العرفان ىف علوم القرآن، العظيم ، حممد عبد، الزرقاىن

  ) عيسى الباىب احللىب و شركاه:

  

  )دار الكتاب العرىب(  إعجاز القرآن و البالغة النبوية، مصطفى صادق، ،الرافعى

  

  مكتبة( ،  األسلوبية مدخل نظرى و دراسة تطبيقية، فتح اهللا أمحد،سليمان

  )اآلداب

  

  املعان الثانية ىف األسلوب القرآن د،مح فتحى أ،عامر

  

  الطبعة األوىل، ظهرة التكرار ىف الغرآن الكرمي،  السيد حسن،عبد املنعم

  

   : لبنان-الفكردار(  وة التفاسري تفسري للقرآن الكرمي،صف حممد علي، ،الصابوىن

  )٢٠٠١ و الثالث،اجلزء األول

  

  )دار ضة مصر للطبع و النثر  ،القاهرة(  من بالغة القرآن أمحد، أمحد بدوى،

  

   )دار الشروق(  مشاهد القيامة ىف القرآن، سيد قطب،
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   :القاهرة(  ،عالقة الظواهر النحوية باملعىن ىف القرآن الكرمي  ، حممد أمحد،خضري

  )٢٠٠١ مكتبة األجنلو املصرية،

  

  ، عريب–إنكليزي  القاموسإدوارد، . ك. سعيد و س. كرمي و م. ن. فرح و ر. أ

  )٢٠٠٤دارالكتب العلمية، : بريوت (

  


 ����������  .ب �������������� 
�������������� 
�������������� 
���� 
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Nababan, P.W.J., Sosiolinguistik:  Suatu Pengantar, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 1993) 
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